
      Augusti 2017  -  RIVIERANYTT    35

Heimerson värdesätter om ni tipsar honom om krogar ni tycker han 
ska pröva på och han nås på staffan.heimerson@aftonbladet.se

Med Heimerson på krogen

En matkulturens klippa
med originell vinkylare

På väg till Saint-Tropez har vi alla kört förbi Prins Bertils le-
gendariska Villa Mirage i Sainte-Maxime - den ligger i en elak 
vägkorsning - och undrat hur arvtagaren Kung Carl Gustaf har 
det. Han finns där varje sommar med familj och livvakter. 

Gör han som vi andra, går på krogen ibland? Och om han till-
sammans med sin Silvia går på krogen, vart går han?

Jag satte mina undercoveragenter på uppgiften att finna svar 
på frågan. 

En agent rapporterade, att för några år sedan var Kungen ofta 
gäst på La Faucado, en rejäl landsortskrog i La Garde-Freinet 
under värdskap av ett äldre homosexuellt par. Jag är inte sä-
ker på att paret längre är de som håller i ”sleven.”

En annan spanare var mera uppdaterad och hade distinkta 
uppgifter:

”Kungen besöker gärna den enstjärniga La Bastide de Mos-
tiers (direktion: Alain Ducasse) i Moustiers-Sainte-Marie. Men 
hans verkliga favorit är den opretentiösa Deux Rocs i det lilla 
Seillans, den nordligaste av de fem byarna i Fayencedalen.”

Efter ett par kollbesök är jag beredd att ge Kungen high marks 
för god smak. Deux Rocs är vackert och originellt, opreten-
tiöst och personligt. Det ligger vid bergsbyns lilla torg som 
flankeras av de två klipporna. Den stora uteserveringen ligger 
i skuggan av pampiga plataner. Stadsporten upp mot medel-
tidsborgen bildar ett grant valv.

Min första glada observation är denna: gästernas rosévinsflas-
kor står på kylning, lätt åtkomliga i byns fontän! 

Seillans är en by med 2 800 invånare och ganska förskonad från 
gallerier och potterier. Den är kullersten och backar, trappor 
och gränder. Konstnären Max Ernst hade en gång sin bas här.

Rivieranytts omdömen:
Vardag (1) eller fest (5) 
Mat 
Ambiance 
Service  
Prisvärt 

3
4
4
4
4

Deux Rocs 
Seillans, 1 Rue Fontaine d’Amont 

Telefon: 04 94 76 87 32 
www.hoteldeuxrocs.com

Öppen 1 juni - 30 september tisdag kväll - söndag kväll.  
Stängt måndag och tisdag lunch, helt stängt 15 november - 1 mars.  

Parkeringsmöjlighet: det fixar sig!

Staffan Heimerson
Foto: Marianne Pihl

Krogen, som kyliga kvällar har en mysig inomhus-matsal, 
beskrivs av Michelinguiden med orden: ”Cuisine marché, ro-
mantique.” Den är en pärla i en ort med annars medelmåt-
tiga restauranger. Mitt gnälliga jag irriterades av bristen på 
tygservetter. (Pappersservetter är  a l l t i d  ett oskick). Deux 
Rocs har en lång historia på orten och det nuvarande ägarpa-
ret Malzac har drivit den under tolv år. 

Matsedeln har fem förrätter att välja bland till priser om  9 
Euro (en dagens) till 24 (anklever). Det offereras fyra varm-
rätter 17-22 Euro och sex efterrätter kring 9. Utbudet förnyas 
cirka var tredje vecka. 

Fotografen fick en dagens förrätt, som bestod av zucchini, 
krabbkött, spenatblad och vattenmelon. Hennes omdöme: 
”Uppfriskande.”

Jag för min del hade kunnat välja sniglar eller gazpacho men 
föll för en cantine de foie gras de canard, juste sortie de la 
réserve. Anklevern serverades i en verrine, en glasburk som 
var täckt med fem millimeter av gyllene fetaste fett. Portionen 
var så stor att jag inte orkade äta upp. På skämt sa jag till vår 
stiliga, smärta, effektiva, nordafrikanska servitris:

”Det här har jag sparat för att ge min katt …”

Några minuter senare kom hon med de resterna inslagna i 
stanniol: ”A doggy bag for your cat…”

Om varmrätterna har vi konstaterat att Deux Rocs alltid ser-
verar lagad mat, inte bara en steak frites eller en entrecôte. Vi 
sökte vår favorit, en souris d´agneau, ett långkokt lamm. Det 
är den typen av raffinerat lagad mat som är krogens signum. 
Men nix, inte på matsedeln denna kväll. 

Ägarparet Nicolas 
och Julie Malzac pustar ut 

efter den stressiga men 
roliga lunchserveringen.

Hotellets fasad med liten trottoarservering. Den rikliga ankleverportionen.Julie och vår trevliga servitris Fourouzan.

Restaurangen har fått en ny kock för i år. Det är Julien Beaudoire, 
här mitt i köket med sina medhjälpare.

Zucchini och krabba - uppfriskande.

På matsedeln står fem förrätter, fyra varmrätter och sex efterrätter. 
Utbudet förnyas var tredje vecka. Här revbensspjäll med risotto.

Restaurangens originella “vinkylare”.

I stället fann vi travers de cochon confit aux épices, som var 
ett stort stycke revben från gris, långkokt i den stil kocken har 
när han lagar till lammet. Vi hade aldrig prövat rätten förr. 
Den var mjäll och smakrik. Den smälte i munnen, en behaglig 
sensation i gommen. Den serverades med stekt potatis eller 
en krämig risotto. 

Vi hade, om vi velat, i stället kunna beställa torsk med färska 
grönsaker eller ankbröst med säsongens söta frukter.

Jag tittade mot fontänen. Den snygga servitrisen fångade min 
blick: ”Jo, Monsieur, det finns en skvätt kvar av ert rosé …”

Allt var Provence som banalast och bäst.


